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Ковтун Ю.Є. Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. – 

Національний університет «Одеська політехніка, МОН України, Одеса, 2022.  

Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуального 

завдання науки публічного управління – обґрунтуванню інструментів 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації та їх практичного впровадження.  

Автором проаналізовано та розкрито зміст ключових термінів 

понятійно-категоріального апарату дослідження. Обґрунтовано розуміння 

концепту «оптимізація» у власне публічно-управлінській площині, котре 

визначається у роботі як – цілеспрямований процес досягнення максимально 

можливого значення ефективності функціонування системи публічного 

управління за мінімального значення якості функціонування такої системи в 

умовах перерозподілу політичної влади з обов’язковим урахуванням 

необхідності делегування владних повноважень іншим суб’єктам права. 

Оптимізація – процес, спрямований на вдосконалення чинної                   

нормативно-правової бази, що забезпечує досягнення максимального 

результату за наявних реальних умов, з метою розробки концепції стратегії 

розвитку законодавства в певній сфері.  

Здійснений автором теоретико-методологічний аналіз концепту 

оптимізація у політико-управлінському дискурсі, дозволив розкрити сутність 

оптимізації у діяльності органів публічної влади як однієї із форм узгодженої 

взаємодії державно-управлінських структур, яка має на меті забезпечити 

ефективність реалізації відповідних організаційних функцій.  



Доведено, саме завдяки оптимізаційній ролі відбувається певна 

циклічність у розвитку організаційної структури та прискорюється її 

функціональна модернізація. А це в свою чергу призводить до    

організаційно-функціональної стабільності системи публічного управління. 

Опрацьовано широкий пласт наукових підходів до розуміння поняття 

«децентралізація», на основі чого, автором з’ясовано, що децентралізація 

являє собою перерозподіл повноважень між центром та регіонами на користь 

останніх, а також делегування і субделегування функцій і повноважень 

регіонам.  

Дисертантом розкрито стан та особливості наукового дослідження 

проблематики оптизації взаємовідносин органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в Україні.  

Встановлено, що концептуалізація даної проблематики у фаховій 

літературі відбувається з позицій наукового пошуку оптимальної для 

українських реалій моделі територіальної організації публічної влади, який 

ведеться у декількох контекстах: теоретико-методологічному обгрунтуванні 

процесів децентралізації та аналізу їх оптимальних моделей; аналізу 

зарубіжного досвіду трансформації оптимальної моделі взаємовідносин 

органів публічної влади на місцевому рівні на засадах децентралізації 

владних повноважень; оцінки вітчизняного досвіду оптимізації системи 

виконавчої влади в рамках реалізації адміністративних реформ; моделювання 

реформи місцевого самоврядування і реформи                                 

адміністративно-територіального устрою.  

На основі проведеного аналізу автором з’ясовано, що в сучасній 

вітчизняній фаховій літературі відчутно бракує комплексних досліджень, 

присвячених теоретико-методологічним і практичним аспектам осмислення 

процесу оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на принципах децентралізації.  

З’ясовано, що в повсякденній діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів державної влади слова «взаємодія» та 



«взаємовідносини» вживаються як тотожні поняття. Зазначені поняття не 

розрізняють ні розробники при підготовці документів, ні виконавці під час їх 

виконання, тому вони можуть траплятися в одному документі. На нашу 

думку, поняття «взаємовідносини» має більш широке вживання у сфері 

державного управління і уособлює взаємні зв’язки між різними суб’єктами та 

розкриває їх незалежність. Практичне використання цих слів ніяк не впливає 

на робочі процеси ні органів місцевого самоврядуання, ні органів державної 

виконавчої влади. Однак слід зазначити, що органи влади повинні чітко 

розуміти їх зміст. Адже з’ясовано, що для характеристики відносин у системі 

органів влади вживання слова «взаємодія» є більш точним, ніж слова 

«взаємовідносини», у той час як останнє включає перше. У повсякденній 

діяльності органів влади все ж краще вживати слово «взаємодія», яке 

відображає дієвість процесів, що відбуваються між ними. А це, у свою чергу, 

сприятиме вирішенню конкретних питань, пов’язаних із діяльністю цих 

органів.  

Визначено та охарактеризовано ключові принципи та тренди 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в унітарних державах Європейського Союзу з позицій 

оцінки перспектив запозичення окремих елементів європейського досвіду в 

якості політико-ідеологічних орієнтирів для українських реформ.   

Як такі дисертантом визначені: формування національного 

законодавства, що закладає інституціональну основу реформ і, яке 

ґрунтується на загальноєвропейських принципах, у тому числі, 

децентралізації, субсидіарності; створення збалансованої трирівневої 

системи адміністративно-територіального устрою; проведення комплексного 

структурно-функціонального реформування політико-адміністративної 

системи держави (перерозподіл повноважень між центральним і 

регіональним рівнями державного управління; децентралізації владних 

повноважень у регіонах на користь органів місцевого самоврядування; 



формування достатньої фіскальної і бюджетної бази органів регіонального 

самоврядування).  

У дисертаційні роботі також вивчено специфіку українського досвіду 

становлення та реформування політико-адміністративної системи на 

регіональному рівні.  

Зокрема, здобувачем доведено, що формування інституціонального 

поля діяльності з побудови моделі публічного управління, заснованої на 

принципах децентралізації,  субсідіарності, характеризувалося в українських 

реаліях відсутністю системного підходу до даної проблематики на урядовому 

рівні.  

Також автором виявлені основні причини гальмування роботи щодо 

імплементації заходів оптимізації взаємовідносин органів державної влади та 

місцевого самоврядування в процесі децентралізації на сучасному етапі   

(2014 – 2021 рр.), які полягають у нестачі політичної волі на найвищому рівні 

державного керівництва, надмірної політизації питання конституційної 

реформи в Парламенті і всередині суспільства, відсутності єдиного органу 

державної влади, який би комплексно вирішував питання реформи 

децентралізації.  

Визначені та обґрунтовані перспективні напрями оптимізації 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з огляду на триваючі процеси децентралізації влади в 

українській державі. Як такі розглядаються: удосконалення 

інституціональної основи децентралізації владних повноважень органів 

публічної влади; посилення ролі органів місцевого самоврядування з метою 

їх більшої дієздатності. Утворення власних виконавчих комітетів обласних і 

районних рад з одночасним наданням органам місцевого самоврядування 

реальних повноважень; – унесення відповідних змін до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» і «Про місцеві державні адміністрації»;               

– одночасне запровадження бюджету місцевого самоврядування з 

бюджетами області та району. Останні мають входити до складу Державного 



бюджету. Формування бюджетів місцевого самоврядування повинно 

здійснюватися за рахунок власної дохідної бази, напрямами бюджетної 

політики має стати децентралізація загальнодержавних податків і збільшення 

частки місцевих податків у бюджетах на місцях. 

Так, не дивлячись на ряд позитивних новацій в інституціональному 

забезпеченні реформи децентралізації, її законодавча основа має низку 

дискусійних положень, що провокують ризики розбалансування системи 

публічної влади на місцях, знижують спроможність органів місцевого 

самоврядування виконувати власні повноваження, зокрема на 

субрегіональному рівні, не надають чітких правових гарантій аполітичності 

нового інституту виконавчої влади загальної компетенції у регіонах 

(інституту префекта).  

Показано, що на регіональному рівні, демократичне врядування як 

управлінський інструмент і прояв дієвості місцевої демократії перебуває 

наразі на стадії інституціалізації. При цьому, з’ясовано, що на практиці 

процес врядування гальмується внаслідок існування стереотипів взаємного 

сприйняття різних секторів, формалізованого підходу до залучення 

громадськості органами влади, недостатнього рівня інституційної 

спроможності управлінських структур.  

Крім того, автором виявлено ряд недоліків в організаційно-правовому 

забезпеченні.  Ефективне організаційно-правове забезпечення, у тому числі й 

організаційна структура органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, є суттєвою складовою вдосконалення системи органів 

публічної влади в Україні. При цьому метою оптимізації структури органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування є модернізація системи 

органів влади, їх інституціонального та організаційно-правового 

забезпечення, що передбачає формування нових типів органів з чітко 

визначеним набором функцій і розмежуванням політичних та 

адміністративних посад. Окреслено проблеми організаційно-правового 



регулювання взаємовідносин органів публічної влади в частині делегованих 

повноважень.   

        Зокрема, обґрунтовано доцільність прийняття окремого, базового закону 

«Про делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень 

органів виконавчої влади». Такий закон має визначити  мету, умови, способи 

і порядок делегування окремих повноважень органів влади; окреслити 

предмет делегування та перелік тих повноважень, які не підлягають 

делегуванню органам місцевого самоврядування; закріпити систему 

делегованих законом повноважень; суб’єктний склад; строки, на які 

делегуються повноваження, встановити порядок передачі фінансових, 

матеріальних ресурсів для здійснення делегованих повноважень; форми 

державного контролю; відповідальність за неналежне виконання делегованих 

повноважень, неналежне матеріально-фінансове забезпечення повноважень 

тощо.  

Доведено, що серед напрямів вдосконалення правової основи 

здійснення делегованих повноважень необхідно виокремити впровадження 

практики укладання адміністративних договорів при застосуванні 

договірного способу делегування повноважень.  

Встановлено, що договір набув усіх рис особливого універсального 

засобу управлінської діяльності. В адміністративному договорі, державний 

орган виконавчої влади виступає носієм державно-владних повноважень, за 

допомогою яких реалізує властиві йому управлінські функції, і договір у 

силу цього має риси, які свідчать про неможливість віднесення його до 

звичних цивільно-правових договорів. 

Сфера застосування адміністративного договору розглянута у 

співвідношенні зі сферою застосування акта управління і сферою здійснення 

державного управління в цілому. Докладно проаналізовані варіанти 

співвідношення договору й адміністративного акта, котрі як засоби реалізації 

державної виконавчої влади рівноправні.  



Ключові слова: оптимізація, взаємовідносини, децентралізація, 

публічне управління, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування,  адміністративний договір. 

  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

 

1. Yuliya Kovtun. Improving the Relationship between Public Authorities 

and Local Governments in the Process of Decentralization / Y. Kovtun // – The 

Studies of the Borderland Universities Network. – Bialystok, 2020.–Tom 4. P. 99-

111. URL: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10138 . 

2. Оганісян М.С., Ковтун Ю.Є. Концепт «оптимізація» в політико-

управлінському дискурсі. / М.С. Оганісян, Ю.Є. Ковтун // Теорія та практика 

державного управління : зб. наук. пр. ХРІДУ НАДУ / [голов. ред. проф. О.Ю. 

Амосов.]. Вип. 3(66). – Харків : ХРІДУ НАДУ, 2019. С. 44-53. 

3. Ковтун Ю.Є. Упорядкування поля функцій системи органів 

публічної влади в умовах децентралізації. / Ю.Є. Ковтун // Актуальні 

проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. 

Іжа]. Вип. 1(77). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 54-59. 

4. Kovtun Yuliya. The concept of“optimization”in political and managerial 

discourse. / Kovtun Yuliya // Теоретичні та прикладні питання 

державотворення : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

Вип. 24. 2019. С. 43-47. 

5. Ковтун Ю.Є. Децентралізація публічної влади в Україні: проблеми 

упорядкування поля владних функцій. / Децентралізація влади в Україні: 

гуманітарний та соціально-політичний аспекти : монографія / кол. авт. Іжа 

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10138


М.М., Бакуменко В.Д., Попов С.А. та ін.; за ред. Іжі М.М., Бакуменка В.Д., 

Попова С.А. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 64-72. 

6. Ковтун Ю.Є. Механізм взаємовідносин органів публічної влади в 

умовах розвитку багаторівневого управління в Україні / Ю.Є. Ковтун // – 

Багаторівневе управління (multi-level governance) в умовах модернізації 

публічної влади і становлення демократичного врядування в Україні: 

колективна монографія / Іжа М. М., Надолішній П.І., Приходченко Л. Л., 

Саханенко С.Є. та ін. ; за заг. ред. Л.Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2020. С. 288-294. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

7. Ковтун Ю.Є. Оптимізація діяльності органів публічної влади в 

контексті проведення адміністративної реформи. – Матеріали IX 

Міжнародної наукової конференції аспірантів та докторантів з державного 

управління / Ю. Ковтун // Державне управління в Україні: історія 

державотворення, виклики та перспективи: матеріали IX Міжнародної 

наукової конференції аспірантів та докторантів з державного управління. 25 

травня 2018 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. 

8. Ковтун Ю.Є. Упорядкування поля функцій системи органів 

публічної влади в умовах децентралізації. – Матеріали міжрегіональної 

науково-практичної конференції / Ю. Ковтун // Політика та управління 

розвитком регіону у вимірі децентралізації влади в Україні: матеріали 

міжрегіональної науково-практичної конференції. 31 травня 2018 року. – 

Херсон: ХЦПКПС, 2018.  

9. Оганісян М.С., Ковтун Ю.Є. Концепт «оптимізація» в політико-

управлінському дискурсі/ М.С. Оганісян, Ю.Є. Ковтун // Реформування  

публічного  управління  та  адміністрування:  теорія, практика,  міжнародний 

досвід  : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 

жов. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 233-234. 



10. Ковтун Ю.Є. Організаційно-правовий аспект удосконалення 

нормотворчої діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації. / Ю.Є. Ковтун // – Теорія та  

практика  публічного  управління  та  адміністрування у  ХХІ  сторіччі  :  

матеріали  I  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  за  

міжнародною  участю  здобувачів  вищої  освіти  та молодих вчених (Київ, 30 

листоп. 2018 р.) : / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, І. О. Дегтярьової. 

– Київ : НАДУ, 2018. С. 144-146. 

11. Kovtun Yuliya. Optimization of  public administration bodies activity in 

the conditions of modern state building: legal and regulation aspects. /  Yuliya 

Kovtun // – New Insights in Public Administration [Electronic source] :  

Proceedings  of  Scientific Seminar of PhD Students.  -  Odessa, November 8, 2018  

/ Edited by N.Kolisnichenko. – O.: ORIPA NAPA, 2018. С. 37-40. 

12.  Ковтун Ю.Є. Організаційно-правове регулювання взаємовідносин 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації. Сучасні політичні процеси: глобальний та національний 

виміри: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 

вересня 2018 року. Національний університет «Одеська юридична академія». 

Одеса. 2018. С. 99-101. 

13.  Ковтун Ю. Є. Нормативно-правове забезпечення органів публічної 

влади в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи 

[Електронний ресурс] : матеріали X Міжнар. наук. конф. аспірантів та 

докторантів з державного управління, 31 трав. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2019. 

14. Ковтун Ю.Є. Зарубіжний досвід регулювання взаємовідносин 

органів публічної влади в умовах децентралізації : матеріали Всеукраїнської 

наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 11 жов. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ 

НАДУ, 2019. С. 21-22. 



15.  Ковтун Ю.Є. Організаційно-правове регулювання взаємовідносин 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації / Ю.Є. Ковтун // –  Теорія та  практика  публічного  

управління  та  адміністрування у  ХХІ  сторіччі  :  матеріали  IІ  

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  за  міжнародною  участю  

здобувачів  вищої  освіти  та молодих вчених (Київ, 22 листопада. 2019 р.) : / 

за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, І. О. Дегтярьової. – Київ : НАДУ, 

2019. С.120-121.   

16. Ковтун Ю.Є. Проблеми делегування повноважень у механізмі 

децентралізації органів публічної влади в Україні : Матеріали XІ наукової 

Інтернет-конференції за міжнародною участю для аспірантів та докторантів 

29 травня 2020 року – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С. 19-21.  

17.  Kovtun Yuliya. Administrative agreement as an instrument of relations 

between state authorities and local government bodies : міжнародна наукова 

конференція «Вклад молодих вчених в розвиток публічного управління», 26 

лютого 2021 року, Вип. – VII., Республіка Молдова, Кишинев, 2021. С. 17-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 Kovtun Y. Optimization of the relationship between public authorities and 

local governments in the process of decentralization. – Qualification scientific 

work on the rights of manuscript.  

 The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 281 –  Рublic administration. – Odesa Polytechnic 

National University, Ministry of Science and Education of Ukraine, Odessa, 2022. 

 The dissertation research is devoted to the solution of the actual task of the 

science of public administration –  substantiation of the tools for optimizing the 

relationship between public authorities and local governments in the process of 

decentralization and its practical implementation. 

The author analyzes and reveals the content of key terms of the conceptual 

and categorical apparatus of research. The understanding of the concept of 

“optimization” in the actual public administration plane is substantiated, which is 

defined in the work as a purposeful process of achieving the maximum possible 

value of the efficiency of the public administration system with the minimum value 

of the quality of such system in the redistribution of political power powers to 

other subjects of law. Optimization is a process aimed at improving the current 

regulatory framework, which ensures the achievement of maximum results under 

the existing real conditions, in order to develop a concept of strategy for the 

development of legislation in a particular area. 

The author's theoretical and methodological analysis of the concept of 

optimization in political and managerial discourse revealed the essence of 

optimization in the activities of public authorities as one of the forms of 

coordinated interaction of public administration structures, which aims to ensure 

effective implementation of relevant organizational functions. 

It is proved that due to the optimization role there is a certain cyclical 

development of the organizational structure and accelerates its functional 



modernization. And this in turn leads to organizational and functional stability of 

the public administration system. 

A wide range of scientific approaches to understanding the concept of 

“decentralization” has been developed, on this basis, the author found that 

decentralization is a redistribution of powers between the center and the regions in 

favor of the latter, as well as the delegation and sub-delegation of functions and 

powers to the regions. 

The dissertation reveals the state and features of scientific research on the 

optimization of relations between public authorities and local governments in the 

context of decentralization of power in Ukraine. 

It is established that the conceptualization of this issue in the professional literature 

is from the standpoint of scientific search for optimal for Ukrainian realities model 

of territorial organization of public power, which is conducted in several contexts: 

theoretical and methodological justification of decentralization processes and 

analysis of their optimal models; analysis of foreign experience in the 

transformation of the optimal model of relations between public authorities at the 

local level on the basis of decentralization of power; assessments of domestic 

experience in optimizing the executive branch in the implementation of 

administrative reforms; modeling the reform of local self-government and the 

reform of the administrative-territorial system. 

Based on the analysis, the author found that in the modern domestic 

professional literature there is a significant lack of comprehensive research on 

theoretical, methodological and practical aspects of understanding the process of 

optimizing the relationship between public authorities and local governments on 

the principles of decentralization. 

It was found that the words “interaction” and “relationship” are used as 

identical concepts in the daily activities of local governments and public 

authorities. These concepts do not distinguish between developers in the 

preparation of documents, or performers during their implementation, so they may 

occur in one document. In our opinion, the concept of “relationship” is more 



widely used in public administration and embodies the interrelationships between 

different actors and reveals their independence. The practical use of these words 

does not affect the work processes of either local governments or state executive 

bodies. However, it should be noted that the authorities must clearly understand 

their content. After all, it has been found that to use relations in the system of 

government, the use of the word “interaction” is more accurate than the word 

“relationship”, while the latter includes the former. It is still better to use the word 

“interaction” in the daily activities of the authorities, which reflects the 

effectiveness of the processes that take place between them. This, in turn, will help 

address specific issues related to the activities of these bodies. 

The key principles and trends of optimizing the relationship between public 

authorities and local governments in the unitary states of the European Union from 

the standpoint of assessing the prospects of borrowing certain elements of 

European experience as political and ideological guidelines for Ukrainian reforms 

are identified and characterized. 

The dissertation identifies the following as such: the formation of national 

legislation that lays the institutional basis for reforms and is based on pan-

European principles, including decentralization and subsidiarity; creation of a 

balanced three-level system of administrative-territorial organization; 

comprehensive structural and functional reform of the political and administrative 

system of the state (redistribution of powers between the central and regional 

levels of government; decentralization of power in the regions in favor of local 

governments; formation of sufficient fiscal and budget base of regional 

governments). 

The dissertation also studies the specifics of the Ukrainian experience of 

formation and reform of the political and administrative system at the regional 

level. 

In particular, the applicant proved that the formation of the institutional field 

of activity to build a model of public administration based on the principles of 



decentralization, subsidiarity, was characterized in Ukrainian realities by the lack 

of a systematic approach to this issue at the governmental level. 

The author also identified the main reasons for slowing down the 

implementation of measures to optimize relations between public authorities and 

local governments in the process of decentralization at the present stage (2014 –  

2021), which are lack of political will at the highest level of government, excessive 

politicization of constitutional reform. Parliament and within society, the lack of a 

single body of state power that would comprehensively address the issue of 

decentralization reform. 

Perspective directions of optimization of relations between state authorities 

and local self-government bodies are determined and substantiated in view of the 

ongoing processes of decentralization of power in the Ukrainian state. The 

following are considered as such: improvement of the institutional basis for 

decentralization of power of public authorities; strengthening the role of local 

governments in order to increase their capacity. Establishment of own executive 

committees of regional and district councils with simultaneous granting of real 

powers to local self-government bodies; –  making appropriate amendments to the 

laws of Ukraine “On local self-government in Ukraine” and “On local state 

administrations”; –  simultaneous introduction of the local government budget with 

the budgets of the region and district. The latter should be part of the State Budget. 

The formation of local government budgets should be carried out at the expense of 

its own revenue base, the direction of budget policy should be the decentralization 

of national taxes and increase the share of local taxes in local budgets. 

Thus, despite a number of positive innovations in the institutional support of 

decentralization reform, its legal framework has a number of controversial 

provisions that provoke risks of imbalance of public authorities on the ground, 

reduce the ability of local governments to exercise their powers, particularly at the 

subregional level. guarantees of the apolitical nature of the new institution of 

executive power of general competence in the regions (the institution of the 

prefect). 



It is shown that at the regional level, democratic governance as a 

management tool and a manifestation of the effectiveness of local democracy is 

currently at the stage of institutionalization. However, it was found that in practice 

the governance process is hampered by the existence of stereotypes of mutual 

perception of different sectors, a formalized approach to public involvement in 

government, insufficient level of institutional capacity of management structures. 

In addition, the author identified a number of shortcomings in the 

organizational and legal support. Effective organizational and legal support, 

including the organizational structure of public authorities and local governments, 

is an essential component of improving the system of public authorities in Ukraine. 

The aim of optimizing the structure of public authorities and local governments is 

to modernize the system of government, their institutional and organizational and 

legal support, which involves the formation of new types of bodies with a clearly 

defined set of functions and delimitation of political and administrative positions. 

The problems of organizational and legal regulation of relations between public 

authorities in terms of delegated powers are outlined. 

In particular, the expediency of adopting a separate, basic law “On 

delegation of certain powers of executive authorities to local governments” is 

justified. Such a law should determine the purpose, conditions, methods and 

procedure for delegating certain powers to the authorities; outline the subject of 

delegation and the list of those powers that are not subject to delegation to local 

governments; to consolidate the system of powers delegated by law; subjective 

composition; the terms for which the powers are delegated, to establish the 

procedure for the transfer of financial and material resources for the exercise of 

delegated powers; forms of state control; responsibility for improper performance 

of delegated powers, improper material and financial support of powers, etc. 

It is proved that among the directions of improving the legal basis for the 

exercise of delegated powers it is necessary to single out the introduction of the 

practice of concluding administrative agreements when applying the contractual 

method of delegation of powers. 



It is established that the agreement has acquired all the features of a special 

universal means of management. In an administrative contract, the state executive 

body acts as the bearer of state power, through which it implements its inherent 

administrative functions, and the contract therefore has features that indicate the 

impossibility of classifying it as a customary civil contract. 

The scope of the administrative agreement is considered in relation to the 

scope of the act of government and the scope of public administration in general. 

Variants of the relationship between the contract and the administrative act, which 

are equal as a means of exercising state executive power, are analyzed in detail. 

Key words: optimization, relationships, decentralization, public 

administration, public authorities, local governments, administrative agreement. 
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